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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis  

1. Biomassa  

Biomassa adalah bahan-bahan organik yang berasal dari jasad hidup, 

baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan seperti daun, rumput, ranting, gulma, 

limbah pertanian, limbah peternakan, dan gambut.
22

 Biomassa merupakan 

bahan yang dapat diperoleh dari tanaman baik secara langsung maupun tidak 

langsung dan dimanfaatkan sebagai energi atau bahan dalam jumlah yang 

besar.
23

 Biomassa merupakan bahan alami yang biasanya dianggap sebagai 

sampah dan sering dimusnahkan dengan cara dibakar.
24

 

Biomassa memiliki kandungan bahan volatil tinggi namun kadar karbon 

rendah. Kadar abu biomassa tergantung dari jenis bahannya, sementara nilai 

kalornya tergolong sedang. Tingginya kandungan senyawa volatil dalam 

biomassa menyebabkan pembakaran dapat dimulai pada suhu rendah. Proses 

devolatisasi pada suhu rendah ini mengindikasikan bahwa biomassa mudah 

dinyalakan dan terbakar.
25

 

 

 

                                                           
22

  Ovianti Sitompul, Skripsi: “Pengaruh Variasi Perekat pada Pembuatan Biobiket dari 

Campuran Ampas Tebu dan Tempurung Kelapa” (Palembang: Jurusan Teknik Kimia Politeknik 

Negeri Sriwijaya, 2014), hlm. 6. 
23

  Eddy Elfiano, Purwo Subekti; dan Ahmad Sadil, Op. Cit, hlm. 58. 
24

  Subroto, Loc. Cit. 
25

 Siti Jamilatun, Sifat-Sifat Penyalaan Dan Pembakaran Briket Biomassa, Briket 

Batubara dan Arang Kayu, jurnal rekayasa proses, Volume 2, No.2 (Yogyakarta: Program Studi 

Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan, 2008), hlm. 37-38. 
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Gambar II.1 Jalur konversi biomassa menjadi bioenergi 
26

 

 

 

 

                                                           
26

 Eliza hambali, Siti Mujdalipah; Armansyah Halomoan Tambunan, Teknologi Bioenergi 

(Jakarta : Agromedi, 2007), hlm. 5. 
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2. Gambut  

Gambut, disebut juga peat. Gambut adalah sisa timbunan tumbuhan yang 

telah mati dan kemudian diuraikan oleh bakteri anaerobik dan aerobik 

menjadi komponen yang lebih stabil.
27

 Gambut merupakan jenis batubara 

peringkat rendah, oleh sebab itu sumber daya mineral tersebut saat ini belum 

menarik untuk dimanfaatkan sejauh jenis batubara tingkat menengah (jenis 

lignit, subbituminus) dan batubara tingkat tinggi (jenis bituminus dan 

anthrasite).
28

 

Tumbuhan yang telah mati tidak semuanya dapat menjadi gambut. Untuk 

terbentukya gambut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu : 

a) Terdapat lahan yang berada pada kondisi rawa atau payau (swamp), 

dengan iklim memungkinkan untuk berkembangnya tumbuh-tumbuhan. 

Rawa atau payau, mempunyai pengertian tidak terjadi sirkulasi air 

sehingga mengakibatkan kandungan oksigen dalam air menjadi rendah. 

b) Timbunan tumbuhan yang telah mati mengalami proses dekomposisi dan 

pemadatan secara terus-menerus dan berkesinambungan. 

c) Terdapat kondisi yang lembab dan memungkinkan keluarnya udara 

(oksigen) dari timbunan tumbuhan. Akumulasi bakteri anaerob yang 

cukup banyak dalam air, namun kondisi perairan yang asam akan 

berakibat terhalangnya bakteri anaerob bereaksi (mengurai) timbunan 

tumbuhan yang telah mati. 

                                                           
27

 Sukandarrumidi, Batubara dan Gambut (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2007), hlm. 131. 
28

 Sukandarrumidi, Op. Cit., hlm. 1. 
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d) Terjadi penurunan dasar rawa memungkinkan material tumbuhan dapat 

terendapkan lebih banyak dan makin tebal. 

e) Tidak terjadi pengendapan material sedimen hasil proses erosi daerah 

sekitarnya secara terus-menerus. 

f) Segera terjadi proses biokimia, yaitu proses penghancuran oleh bakteri 

anaerob terhadap bahan kayu-kayu (sisa tumbuhan) sehingga terbentuk 

jel (seperti agar-agar) yang disebut jelly.
29

 

Unsur-unsur utama pembentuk gambut sebagian besar terdiri dari karbon 

(C), hidrogen (H), nitrogen (N), dan oksigen (O). selain unsur utama terdapat 

juga unsur lain, yaitu aluminium (Al), silikat (Si), sulphur (S), posphat (P), 

dan kalsium (Ca). di samping itu terdapat juga beberapa unsur mikro dalam 

bentuk logam kobalt (Co), tembaga (Cu), besi (Fe), mangan (Mn), 

molybdenum (Mo) dan seng (Zn).
30

 

Tingkat pembusukan gambut akan mampu menaikkan kadar karbon (C) 

dan menurunkan kadar oksigen (O). reaksi pembentukan gambut, yang 

berakhir menjadi batubara dapat digambarkan sebagai berikut: 

5 (C6H10O5) → C20 H22O4 + CH4 + 8 H2O + 6 CO2 + CO 

Cellulose   lignit     gas metana  

6 (C6H10O5) → C22H20O3 + 5 CH4 + 10 H2O + 8 CO2 + CO 

Cellulose         bituminous   gas metana 

 

 

                                                           
29

 Ibid., hlm. 2. 
30

 Ibid., hlm. 4.  
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Tabel II.1 Komposisi kimia gambut hutan tropika di Indonesia
31

 

KOMPONEN SUMATERA 

(% bahan kering) 
KALIMANTAN 

(% bahan kering) 

Komponen gambut larut dalam 

eter   

4,77 2,50 

Komponen gambut larut dalam 

alcohol 

4,75 6,65 

Air  1,87 0,87 

Hemiselulosa  1,95 1,95 

Selulosa  10,61 3,61 

Lignin  63,99 73,67 

Protein  4,41 3,85 

 

Secara umum gambut dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu : 

a.  Gambut Fibris (Fibric Peat)  

Jenis gambut ini berasal dari bermacam-macam lumut dan 

mempunyai kandungan serabut serta kandungan air yang tinggi. 

Kerapatannya rendah, demikian pula kandungan abunya dan nilai 

kalornya. Endapan dari gambut jenis ini terdapat pada umumnya di 

bawah “water table” (permukaan air dibawah tanah) terendah. 

b. Gambut Sapris (Sapric Peat) 

Jenis gambut ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang sudah 

membusuk sedemikian sehingga tidak dapat dikenal lagi asalnya. 

Gambut jenis ini kadar abunya antara 2 – 60%, semakin rendah kadar 

abunya semakin tinggi pula mutunya untuk bahan bakar, selain itu juga 

nilai kalorinya tertinggi. Endapan dari gambut jenis ini pada umumnya 

terdapat diatas water table tertinggi. 

 

 

                                                           
31

 Ibid., hlm. 5.  
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c. Gambut Hemis (Hemic Peat) 

Jenis gambut ini berasal dari bermacam-macam rumput, buluh dan 

tumbuhan rawa, kandungan serabutnya rendah, demikian pula kandungan 

airnya, sedangkan nilai kalorinya tinggi. Endapan dari gambut jenis ini 

terdapat pada umumnya diantara water table terendah dan tertinggi.
32

 

Pemanfaatan gambut untuk keperluan lain sifatnya non pertanian 

misalnya sebagai sumber energi, sebagai bahan mentah industri, media tanam 

pada pot, lembaran bahan isolasi (isolator), bahan pencampur pupuk untuk 

budidaya sayur mayur. Negara maju yang telah berhasil memanfaatkan 

gambut sebagai sumber energi listrik antara lain Irlandia, Finlandia dan 

Amerika Serikat. Pemanfaatan gambut untuk sumber energi listrik 

dihadapkan pada banyak kendala antara lain mutu gambut yang kurang baik, 

tingkat kandungan air tinggi, sifat keasaman tinggi yang dapat mengganggu 

peralatan mesin.
33

 

Gambut sebagai sumber energi yang perlu dipertimbangkan antara lain 

nilai kalornya. Sebagai perbandingan 1 kg gambut dipotong masinal (sod 

peat) (sesudah dikeringkan) mempunyai nilai kalor 300 kilo kalori, setara 

dengann 0,45 kg batubara bitumine atau 0,54 kg batubara subbitumine. 

Apabila sod peat tersebut dibandingkan dengan biomas, maka 1 kg gambut 

setara dengan 0,93 kg biomas. Tinggi rendahnya nilai kalor gambut 

ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: 

                                                           
32

 Sulistyono, Op. Cit., hlm. 56. 
33

 Sukandarrumidi, Op. Cit., hlm. 25. 
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a) Tingkat dekomposisi, disebut pula dengan derajat kematangan gambut. 

Gambut tipe sapric (terombak lebih dari 66%) akan mempunyai nilai 

kalor yang lebih tinggi dibandingkan dengan gambut tipe hemic 

(terombak 33-36%), maupun gambut fibric (terombak kurang dari 33%). 

Oleh sebab itu, apabila dapat memilih, gambut tipe sapric merupakan 

prioritas pertama untuk direkayasa sebagai sumber energi. 

b) Bahan asal gambut, berperan juga dalam menentukan nilai kalor yang 

dihasilkan. Gambut yang terbentuk dari bahan jenis rumput dan kayu-

kayuan (woody peat), akan mempunyai nilai kalor yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan gambut yang terbentuk dari bahan jenis lumut 

(sphagnum) dan rerumputan, yang dikenal sebagai gambut seratan 

(fibrous/sedge peat), maupun gambut yang terdiri dari campuran tanaman 

air termasuk tumbuhan jenis plankton, yang dikenal sebagai gambut 

lumutan (moss peat). Oleh sebab itu apabila dapat memilih gambut 

kayuan (woody peat) merupakan pilihan prioritas pertama untuk 

direkayasa sebagai sumber energi. 

c) Kandungan air, gambut yang berada di alam mempunyai kandungan air 

kurang lebih 90%. Makin tinggi kandungan air dalam gambut, nilai 

kalornya semakin rendah. 

d) Kandungan abu, gambut jarang dijumpai dalam keadaan murni, artinya 

bebas dari kontaminan bahan anorganiknya, sebagian panas yang 

dihasilkan setelah gambut dibakar dipergunakan untuk membakar bahan 
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anorganik tersebut. Akhirnya nilai kalor gambut yang dapat 

dimanfaatkan menjadi berkurang.
34

 

3. Tebu  

Tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan salah satu jenis tanaman 

yang hanya dapat ditanam di daerah yang memiliki iklim tropis.
35

 Tebu 

sebagai tanaman mengingatkan kita akan gula sebagainya. Tanaman tebu 

tergolong tanaman perdu dengan nama latin Saccharum officinarum. 

Sistematika tanaman tebu adalah: 

 
 Gambar II.2 Tanaman tebu

36
  

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledone 

Ordo  : Graminales 

Famili  : Graminae 

Genus  : Saccharum 

Spesies  : Saccarum officinarum
37

 

                                                           
34

 Ibid., hlm. 27-28  
35

 Erni Misran, Industri Tebu Menuju Zero Waste Industry, Jurnal Teknologi Proses, 

ISSN 1412-7814 (Medan: Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera 

Utara, Juli 2005), hlm. 6. 
36

 Chandra Indrawanto, Purwono; Siswanto; M. Syakir; dan Widi Rumini, Budidaya dan 

Pasca Panen Tebu (Jakarta: ESKA Media, 2010), hlm. 3. 
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Tebu dari perkebunan diolah menjadi gula di pabrik gula. Dalam proses 

produksi gula, dari setiap tebu yang diproses dihasilkan ampas tebu sebesar 

90%, 10 gula yang dimanfaatkan hanya 5% dan sisanya berupa tetes tebu 

(molase) dan air.
38

 

Tiap berproduksi pabrik gula selalu menghasilkan limbah yang terdiri 

dari limbah padat, cair dan gas. Limbah padat yaitu ampas tebu (bagasse), 

abu boiler dan blotong (filter cake). Ampas tebu banyak mengandung serat 

dan gabus. Kelebihan ampas (bagasse) tebu dapat membawa masalah bagi 

pabrik gula, ampas bersifat bulky (meruah) sehingga untuk menyimpannya 

perlu area yang luas. Ampas mudah terbakar karena didalamnya terkandung 

air, gula, serat dan mikroba, sehingga bila tertumpuk akan terfermentasi dan 

melepaskan panas. Ampas tebu selain dijadikan sebagai bahan bakar ketel 

dan dimanfaatkan oleh pabrik kertas sebagai pulp campuran pembuat kertas, 

dibeberapa pabrik gula mencoba mengatasi kelebihan ampas dengan 

membakarnya secara berlebihan (inefisien). Sedangkan ampas tebu yang 

dihasilkan oleh industri rumah tangga seperti penjual es tebu kebanyakan 

dibuang begitu saja.
39

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
37

 Ibid., hlm. 8.   
38

 Menurut Witono, 2003, Dalam Justin Rexanindita Nugraha, Skripsi: “Karakteristik 

Termal Briket Arang Ampas Tebu dengan Variasi Bahan Perekat Lumpur Lapindo” (Jember:  

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember, 2013), hlm. 9 - 10. 
39

 Ovianti Sitompul, Op. Cit., hlm. 8. 
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Gambar II.3 Ampas tebu
40

 

 

Ampas tebu merupakan sisa pengambilan nira, umumnya merupakan 31-

34% bagian dari tebu. Komposisinya 50% yang terdiri dari 47% bagian 

berserat dan 3% sisa-sisa gula dan padatan terlarut lainnya. 

Tabel II.2 Komposisi kimia ampas tebu
41

 

Komposisi Kimia % Kandungan 

Abu 0,79 

Lignin 12,70 

Pentosa 27,90 

Selulosa 44,70 

 

4. Biobriket  

Biobriket pada dasarnya adalah “kumpulan” sisa-sisa tanaman yang inti 

sarinya telah diolah terlebih dulu guna diproses menjadi produk-produk 

biofuel bernilai ekonomi yang tinggi, seperti bioetanol/biodiesel. Biobriket 

juga merupakan sisa-sisa pengolahan lahan pertanian atau kehutanan yang 

masih memiliki nilai kalori dalam jumlah cukup, seperti bagas tebu, bungkil 

jarak pagar, serabut, dan tempurung kelapa sawit.
42

 Biobriket didefinisikan 

sebagai bahan bakar yang berwujud padat dan berasal dari sisa-sisa bahan 

organik yang telah mengalami proses pemampatan dengan daya tekan 

                                                           
40

 Dokumentasi peneliti  
41

 Rosdiana Moeksin, Bima Desta Rata; dan Novriyadi Jaya Kusuma, Pengaruh 

Pemutihan Terhadap Warna Pulp Dari Ampas Tebu, Jurnal Teknik Kimia, Volume 16, No. 3 

(Palembang: Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Agustus 2009), hlm. 31. 
42

 Gan Thay Kong, Loc. Cit. 
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tertentu. Biobriket dapat menggantikan penggunaan kayu bakar yang mulai 

meningkat konsumsinya dan berpotensi merusak ekologi hutan.
43

 Biobriket 

merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk 

menggantikan sebagian dari kegunaan minyak tanah.
44

 Pembuatan biobriket 

tergolong mudah, karena teknologinya sangat sederhana.
45

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar II.4 Diagram proses pembuatan biobriket
46

 

Biobriket diperoleh faktor-faktor yang mempemgaruhi karakteristik 

pembakaran biobriket, antara lain: 

1. Laju pembakaran biobriket semakin tinggi dengan semakin tingginya 

kandungan senyawa yang mudah menguap (volatile matter).  

2. Biobriket dengan nilai kalor yang tinggi dapat mencapai suhu 

pembakaran yang tinggi dan pencapaian suhu optimumnya cukup lama. 

                                                           
43

 Erliza Hambali, Siti Mujdalipah; Armansyah Halomoan Tambunan, Op. Cit., hlm. 74. 
44

 Senadi Budiman, Sukrido; dan Ali Harlina, Loc. Cit. 
45

 Erliza Hambali, Siti Mujdalipah; Armansyah Halomoan Tambunan, Loc. Cit. 
46

 Ibid., hlm. 75.    
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3. Semakin besar kerapatan (density) biobriket maka semakin lambat laju 

pembakaran yang terjadi. Namun, semakin besar kerapatan biobriket 

menyebabkan semakin tinggi pula nilai kalornya.
47

 

 
Gambar II.5 Biobriket campuran bungkil dengan sekam

48
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat biobriket adalah berat jenis bahan 

bakar atau berat jenis serbuk arang, kehalusan serbuk, suhu karbonisasi, dan 

tekanan pada saat dilakukan pencetakan. Selain itu, pencampuran formula 

dengan briket juga mempengaruhi sifat biobriket.   

Syarat biobriket yang baik adalah biobriket yang permukaannya halus 

dan tidak meninggalkan bekas hitam di tangan. Selain itu, sebagai bahan 

bakar, briket juga harus memenuhi kriteria yaitu Mudah dinyalakan, Tidak 

mengeluarkan asap, Emisi gas hasil pembakaran tidak mengandung racun, 

Kadar air dan hasil pembakaran tidak berjamur bila disimpan pada waktu 

lama, Menunjukkan upaya laju pembakaran (waktu, laju pembakaran, dan 

suhu pembakaran) yang baik.
49

 

                                                           
47

 Siti Jamilatun, Loc. Cit.  
48

 Senadi Budiman, Sukrido; dan Ali Harlina, Loc. Cit. 
49

  Asri Saleh, Op. Cit., hlm. 83.  
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Standar kualitas secara baku untuk briket arang Indonesia mengacu pada 

standar nasional Indonesia (SNI) dan juga mengacu pada sifat briket arang 

buatan jepang, inggris, dan USA seperti tabel II.3.  

Tabel II.3  Standarisasi sifat briket arang buatan Jepang, Inggris, USA, dan 

Indonesia
50

 

Sifat arang briket Jepang Inggris Amerika SNI Permen 

ESDM 

Kadar air (moisture content) 

% 

6-8 3,6 6,2 8 < 15 

Kadar zat menguap (volatile 

matter content) % 

15 – 30 16,4 19 – 28 15 Sesuai 

bahan 

baku 

Kadar abu (ash content) % 3-6 5,9 8,3 8 < 10 

Kadar karbon terikat (fixed 

carbon  content) % 

60 – 80 75,3 60 77 Sesuai 

bahan 

baku 

Nilai kalor (caloriffc value) 

cal/g 

6000 – 

7000 

7289 6230 5000 4400 

 

5. Perekat  

Terdapat dua golongan perekat dalam pembuatan biobriket, yaitu perekat 

yang berasap (tar, pitch, clay, dan molases) dan perekat yang kurang berasap 

(pati, dekstrin, dan tepung beras). Pemakaian tar, pitch, clay, dan molases 

sebagai bahan perekat menghasilkan biobriket yang berkekuatan tinggi tetapi 

mengeluarkan banyak asap jika dibakar yang disebabkan adanya komponen 

yang mudah menguap. Bahan perekat pati, dekstrin, dan tepung beras akan 

menghasilkan biobriket yang tidak berasap dan tahan lama tetapi nilai 

kalornya tidak tinggi. Bahan perekat dari tumbuh-tumbuhan seperti pati 

                                                           
50

  Menurut badan penelitian dan pengembangan kehutanan 1994 dalam triono 2006 

dalam Paisal, dkk, Analisa Kualitas Briket Arang Kulit Durian Dengan Campuran Kulit Pisang 

Pada Berbagai Komposisi Sebagai Bahan Bakar Alternatif, Proceedings Seminar Nasional Teknik 

Mesin Universitas Trisakti, ISBN: 978-602-70012-0-6 (Ambon: Jurusan Teknik Mesin Politeknik 

Ambon, 2014), hlm. KE07 – 2. 
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(tapioka) memiliki keuntungan dimana jumlah perekat yang dibutuhkan untuk 

jenis ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bahan perekat hidrokarbon. 

Bahan perekat tapioka memiliki kelemahan yaitu sifatnya dapat menyerap air 

dari udara sehingga tidak baik apabila berada dalam kelembaban udara yang 

tinggi.
51

 

Karakteristik bahan baku perekat untuk pembuatan biobriket adalah 

memiliki gaya kohesi yang baik bila dicampurkan dengan bioarang, mudah 

terbakar, tidak berasap, mudah didapat dalam jumlah banyak, murah 

harganya dan tidak mengeluarkan bau, tidak beracun dan tidak berbahaya. 

Jenis perekat yang digunakan adalah salah satu faktor penting yang harus 

dipertimbangkan saat pembriketan dengan tujuan agar biobriket akan 

melepaskan panas maksimum. Tujuan pembuatan biobriket adalah untuk 

menghasilkan sumber bahan bakar yang baik dan efisien energi yang tinggi 

maka penggunaan persentase bahan perekat adalah salah satu campuran yang 

harus dipertimbangkan.
52

 

6. Analisa Kualitas Biobriket 

Analisa ini selain bertujuan untuk menentukan kandungan moisture (M), 

ash (A), volatile matter (VM), juga kadang-kadang ditambahkan untuk 

menentukan kandungan sulfur dan nilai panas dari briket.  

 

 

                                                           
51

  Muhammad Arief Karim, Eko Ariyanto; dan Agung, Firmansyah, Biobriket Enceng 

Gondok (Eichhornia Crassipes) Sebagai Bahan Bakar Energi Terbarukan, Jurnal Reaktor, 

Volume 15, No. 1 (Palembang: Program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah 

Palembang, April 2014), hlm. 60. 
52

 Ibid. 
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a) Kandungan air (Moisture)   

Moisture yang dianalisa merupakan kandungan free moisture dari briket. 

Free moisture dapat hilang dengan penguapan misalnya dengan air drying. 

Pengurangan berat briket setelah dipanaskan merupakan free moisture dari 

briket tersebut. Kandungan uap air terikat dapat ditentukan dengan 

memanaskan briket antara temperature 104 – 110 
o
C selama satu jam.

53
  

b) Kandungan Abu (ash) 

Abu adalah zat anorganik sebagai berat yang tinggal apabila briket 

dibakar secara sempurna. Briket dengan kandungan abu tinggi sangat tidak 

menguntungkan karena akan membentuk kerak.
54

 Mengetahui komposisi 

kimiawi abu dan jumlah total abu pada jenis biomassa tertentu sangatlah 

penting terutama untuk mengetahui perilaku mereka dibawah pengaruh suhu 

tinggi di dalam ruang bakar.
55

 

c) Kandungan Zat terbang (Volatille matter)  

Volatile matter ditentukan dengan kehilangan berat yang terjadi bila 

briket dipanaskan tanpa kontak dengan udara pada suhu lebih kurang 950
o

C 

dengan laju pemanasan tertentu. Kehilangan berat ini merupakan hilangnya 

kandungan gas H
2
, CO, CO

2
, CH

4
, dan uap serta sebagian kecil tar.

56
 Untuk 

kadar volatile matter ± 40 % pada pembakaran akan memperoleh nyala yang 

                                                           
53

 Agung Setiawan, Okvi Andrio dan Pamilia Coniwanti, Pengaruh Komposisi Pembuat 

Biobriket dari Campuran Kulit Kacang dan Serbuk Gergaji terhadap Nilai Pembakaran, Jurnal 

Teknik Kimia Volume 18, No. 2 (Palembang: Universitas Sriwijaya, April 2012), hlm. 12. 
54

 Ibid. 
55

 Gan Thay Kong, Op. Cit., hlm. 54.  
56
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panjang dan akan memberikan asap yang banyak. Sedangkan untuk kadar 

volatile matter rendah antara 15–25% lebih disenangi dalam pemakaian 

karena asap yang dihasilkan sedikit.
57

 

d) Nilai Kalor (Heating Value)  

Nilai kalor terdiri dari HHV (high heating value) dan LHV (low heating 

value). Nilai kalor bahan bakar adalah besarnya panas yang diperoleh dari 

pembakaran
58

. Biobriket dengan nilai kalor yang tinggi dapat mencapai suhu 

pembakaran yang tinggi dan pencapaian suhu optimumnya cukup lama.
59

   

7. Karbonisasi  

Pada dasarnya pembuatan biobriket meliputi proses karbonisasi atau 

pengarangan. Karbonisasi adalah proses mengubah bahan baku asal menjadi 

karbon berwarna hitam melalui pembakaran dalam ruang tertutup dengan 

udara yang terbatas atau seminimal mungkin. Prinsip proses karbonisasi 

adalah pembakaran biomassa tanpa adanya kehadiran oksigen, sehingga yang 

terlepas hanya bagian zat terbang (volatile matter), sedangkan karbonnya 

tetap tinggal di dalamnya. Temperatur karbonisasi akan sangat berpengaruh 

terhadap arang yang dihasilkan sehingga penentuan temperatur yang tepat 

akan menentukan kualitas arang.
60

 Proses karbonisasi dilakukan untuk 

melepaskan beberapa bahan kimia organik dan meninggalkan suatu sisa yang 

terdiri atas karbon murni. Pada temperatur 50-150
o
C hanya air murni yang 
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dilepaskan, pada temperatur 200-400
o
C mulai terjadi proses karbonisasi yaitu 

dekomposisi atau pembusukan parsihal.
61

 

8. Bomb Kalorimeter  

Nilai kalor pembakaran menunjukan energi kalor yang dikandung tiap 

satuan massa bahan bakar. Nilai kalor dapat diukur dengan bomb kalorimeter. 

Bom kalorimeter bekerja secara adiabatik. Kalor yang dilepaskan pada proses 

pembakaran di dalam kalorimeter tersebut akan menaikan suhu kalorimeter. 

Besarnya kalor pembakaran ditentukan berdasarkan kenaikan suhu tersebut.
62

 

 
Gambar II.6 Bomb kalorimeter isoperibol

63
 

 

Kalor pembakaran biasanya diukur dengan menempatkan senyawa yang 

massanya diketahui dalam wadah baja yang disebut kalorimeter bom volume 

kostan, yang diisi dengan oksigen pada tekanan 30 atm. Bom tertutup itu 

dicelupkan ke dalam air. Sampel itu dihubungkan ke listrik dan kalor yang 

dihasilkan oleh reaksi pembakaran dapat dihitung secara tepat dengan 

mencatat kenaikan suhu air. Kalor yang dilepas oleh sampel diserap oleh air 

dan bom. Kalorimeter yang dirancang secara khusus itu memungkinkan kita 
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untuk mengasumsikan bahwa tidak ada kalor (atau massa) yang hilang ke 

lingkungan selama waktu pengukuran. Jadi kita dpaat menyebut bom itu dan 

air tempat pencelupnya sebagai sistem terisolasi. Karena tidak ada kalor yang 

masuk atau meninggalkan sistem selama proses berlangsung, perubahan kalor 

sistem (qsistem) harus nol.  

qsistem  = qreaksi + qkal 

= 0 

Dimana qreaksi  dan qkal berturut-turut adalah perubahan kalor untuk 

kalorimeter dan reaksi  

qreaksi = -qkal 

untuk menghitung qkal, kita perlu mengetahui kapasitas kalor kalorimeter 

(Ckal) dan kenaikan suhu yaitu 

qkalorimeter = Ckalorimeter x ∆T  

dengan: Ckalorimeter  = Kapasitas kalor kalorimeter (J
o
C

-1
 atau JK

-1
) 

  ∆T       = Perubahan suhu (
o
C atau K)

64
 

9. Ilmu Kimia dan Peranan  

Ilmu kimia mempelajari perubahan materi, yang dapat dikaji melalui 

aspek proses, sifat dan energi yang terlibat dalam perubahan materi. 

Perubahan materi merupakan kajian utama dalam ilmu kimia, sebab 

perubahan materi merupakan gejala alam yang perlu dipahami agar dapat 

dilakukan perubahan ke arah yang menguntungkan, sedangkan perubahan 
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materi ke arah yang merugikan dapat dicegah sedini mungkin.
65

 Alam terdiri 

dari materi dan energi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan 

menempati ruangan. Energi adalah suatu kemampuan melakukan usaha yang 

terkandung dalam materi.
66

 

Sebagian besar ilmu kimia merupakan ilmu percobaan, dan sebagian 

besar pengetahuannya diperoleh dari penelitian di laboratorium. Kimiawan 

juga berpartisipasi dalam pengembangan obat-obatan baru dan penelitian di 

bidang pertanian. Disamping itu, mereka mencari solusi untuk masakah 

pencemaran lingkungan, juga mencari sumber energi baru. Dan sebagian 

besar industri, apapun produknya, mempunyai dasar ilmu kimia. Sebagai 

contoh, kimiawan mengembangkan polimer yang dikembangkan oleh  

berbagai perusahaan untuk membuat berbagai barang, seperti pakaian, 

peralatan masak, organ buatan, dan mainan. Dan memang karena 

penerapannya yang luas, kimia sering disebut sebagai ilmu inti.
67

 

10. Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar 

lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk 

membantu optimalisasi hasil belajar.
68

 Menurut Association for Educational 

Communications and Technology (AECT) dapat berupa pesan, manusia, 

material (media software), peralatan (hardware), teknik (metode), dan 

lingkungan yang digunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan 
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untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar.
69

 Menurut association for 

educational communications and technology (AECT) sumber pembelajaran 

adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfatkan oleh guru, baik 

secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar 

mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan 

pembelajaran. AECT melalui karyanya “the definition of educational 

technology” (1977) mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam: 

a) Message (pesan), yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh 

komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data.  

b) People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpanan, 

pengolah, dan penyaji pesan. Misalnya guru, dosen, tutor, peserta didik, 

dan lainnya. 

c) Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan. 

Seperti buku, handout, slide, film, dan video. 

d) Device (alat), yakni suatu perangkat keras yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya, overhead 

proyector, video tape/recorder, pesawat radio, internet dan lainnya. 

e) Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk 

penggunaan bahan, peralatan untuk menyampaikan pesan. Misalnya, 

pengajaran program, simulasi, demonstrasi dan lainnya. 
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f) Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan 

disampaikan. Misalnya, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan 

lainnya.
70

 

B. Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penuis adalah 

penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Ir. Sulistyono tentang “Briket gambut dengan serbuk kayu kemungkinan 

sebagai energi alternatif”. Hasil menunjukkan bahwa konsep 

pemanfaatan gambut sebagai energi alternatif bahan bakar didasarkan 

pada kandungan bahan organik (kadar karbon) yang cukup tinggi dari 

gambut. Dari penelitian awal ternyata gambut dapat dijadikan energi 

alternatif bahan bakar yaitu dalam bentuk briket gambut dengan serbuk 

kayu, dengan tipikal yaitu nilai kalori: 4654 cal/gram, kadar air: 20,56%, 

kadar abu : 2,36%, volatile matter: 51,64%, fixed carbon: 25,40 %.
71

 

2. Justin Rexanindita Nugraha dalam skripsi tentang “karakteristik termal 

briket arang ampas tebu dengan variasi bahan perekat lumpur lapindo”. 

Hasil menunjukkan bahwa briket arang ampas tebu dengan variasi bahan 

perekat lumpur lapindo 100 g: 40 g mempunyai nilai kalor tertinggi 

sebesar 3564 kal/g dan laju pembakaran terendah sebesar 0,142 g/menit. 

Temperatur pembakaran tertinggi yang dicapai oleh briket arang ampas 

tebu dengan variasi bahan perekat lumpur lapindo 100 g: 30 g sebesar 

777°C. Briket arang ampas tebu dengan variasi bahan perekat lumpur 
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lapindo 100 g: 20 g mempunyai nilai kalor terendah sebesar 2942 kal/g 

dan laju pembakaran tertinggi sebesar 0,249 kal/g.
72

 

3. Eddy Elfiano, dkk, tentang “Analisa proksimat dan nilai kalor pada briket 

bioarang limbah tebu dan arang kayu”. Hasil menunjukkan bahwa hasil 

penelitian menunjukan persentase kadar air briket ampas tebu pada perekat 

damar adalah 3,36-1,47%, kadar asap adalah 36,91-30,15%, kadar abu 

adalah 8,05-6,10%, dan nilai kalor 3683,68-4520,88 kJ/kg. Sedangkan untuk 

briket arang  kayu diperoleh persentase kadar air 3,25-1,36%, kadar asap 

34,55-26,53%, kadar abu 6,36-5,37%, dan nilai kalor 3934,84-

5274,36kJ/kg.73 

Penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dari ketiga penelitian 

relevan tersebut. Pada penelitian ini akan menggabungkan dua sampel yaitu 

gambut dan ampas tebu dengan variasi massa. 
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